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  Datum      :  donderdag 25 februari 2016 
  Locatie     : De Cluft Statenweg 109 Emmen 
  Aanvang  :  om 19.30 uur 

 
 

1.   Opening en vaststelling agenda 

2.   Mededelingen  

3.   Notulen van de vorige jaarvergadering     

4.   Ingekomen stukken        

5.   Jaarverslag door de secretaris 

6.   Financieel verslag door de penningmeester 

7.   Verslag kascontrolecommissie 

8.   Benoeming kascontrolecommissie 

= = = = =  PAUZE  = = = = = 

9.   Begroting 2016 

10. Beleidsplan 2016-2017 

11. Bestuursverkiezing        

12. Mededelingen en huldiging jubilarissen 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 

 

AGENDA 
 

JAARVERGADERING 2016 
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1. Vaststellen definitieve agenda: 
Extra agendapunten kunnen tot zeven dagen voor de ALV schriftelijk of per mail 
worden ingediend bij de secretaris of bij een van de andere bestuursleden. 

 
3. Notulen van de vorige jaarvergadering: 

Omdat het gehele jaarverslag samen met de herinneringsoproep voor deze 
vergadering wordt meegezonden zal deze niet meer zoals in voorgaande jaren in 
zijn geheel worden voorgelezen. 

 
4. Ingekomen stukken: 

Ingekomen stukken kunnen tot zeven dagen voor de ALV schriftelijk of per mail 
worden ingediend bij de secretaris of bij een van de andere bestuursleden. 
Het bestuur heeft al een ingekomen stuk ontvangen van het district Drenthe. Zij 
hebben ons gevraagd of wij samen met de afdeling Pottendijk op 16 april 2016 de 
districtsvaardigheidsproeven willen organiseren. Hiervoor zijn we nog een aantal 
vrijwilligers nodig. 

 
5. Jaarverslag door de secretaris: 

De secretaris zal een korte toelichting geven op het verslag van activiteiten en 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

 
6. Financieel jaarverslag door de penningmeester: 

De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van  
het financieel jaaroverzicht en de geplande begroting. 

 
7. Verslag van de kascommissie: 

Degenen die de boeken hebben gecontroleerd zullen verslag uitbrengen, waarna 
er nog gelegenheid is tot het stellen van vragen. Daarna vraagt het bestuur de 
vergadering om het financieel verslag goed te keuren. Na goedkeuring van het 
jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering verzocht het 
bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer. 

 
10. Bestuursverkiezing: 
 Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar:   

Annemarie Brouwer (1e penningmeester) en Harm Kuipers (bestuurslid) 
Wegens persoonlijke omstandigheden zal bestuurslid Deborah van Haren aftreden. 
 

12. Rondvraag: 
Weet u al wat u wilt vragen? Dien uw vraag dan voor de pauze schriftelijk in bij de 
secretaris. Het bestuur kan zich dan op een antwoord voorbereiden. 

 

BIJLAGE AGENDA 
 

JAARVERGADERING 2016 
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Datum : woensdag 5 februari 2015  
Locatie : De Cluft, Statenweg 109 in Emmen 
 
 
Aanwezige bestuursleden : Jan Vrijbloed, Deborah van Haren, Harm Kuipers, Arie van   
       Duijvenbode, Geuko Groen en aspirant lid Anja Gortmaker  
 
Afwezige bestuursleden : Annemarie Brouwer (met kennisgeving) 
 
Aanwezige leden : Albert Stevens, Greetje de Boer, Rineke van Duijvenbode,  

  Diana Hulshof, Rikus Schulte, Willem Poede, Alie Aardema,  
  Geb Bril, Manuël Döpp, Silvia Graat, Jolie Lebbing, Jolanda  
  Calsbeek-van Dam, George van Putten, Ailko Bos, Evelien  
  Martens, Haijo Kuiper, Kimberle Corper, Gea Schepers en    
  Gerda Hof 

       
Afwezig met kennisgeving :  Peter Bunt, Marina Lingenaar, Tiny Klasens, René Koolen,  
    Hanneke Vrielink, Corina de Groote, Marja Wilbers, Richard  
    Heidotting, Alex de Vries, Janny Woering, Marion Verton,  
    Henriët Groen, Rob Kalmeijer en Tjeerd Hummel 
 
De notulen van deze vergadering zullen t.z.t. aan de aanwezige en met kennisgeving 
afwezige leden worden toegezonden. 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda: 

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door 
de voorzitter Jan Vrijbloed. Hij wijst voor het houden van de notulen en het, met 
hem, de voorzitter, vaststellen daarvan aan de verenigingssecretaris Geuko Groen. 
 
Nadat iedereen van koffie of thee is voorzien opent de voorzitter de vergadering 
om 19.31 uur. Hij constateert dat de vergadering met inachtneming van de 
wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat rechtsgeldige besluiten 
kunnen worden genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen. 
Hij heet verder alle aanwezigen van harte welkom op deze jaarvergadering van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Emmen. Er zijn geen extra 
agenda punten binnengekomen. De agenda wordt daarom ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 

 

NOTULEN 
 

JAARVERGADERING 2015 
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2.  Notulen jaarvergadering 2014: 

Over de notulen van de jaarvergadering 2014 heeft Manuel Döpp nog een 
inhoudelijke opmerking. Hij mist zijn vraag waarom de post verzekeringen in de 
begroting van 2013 op € 0,00 stond en in de begroting van 2014 ineens op € 
100,00. Het antwoord van de penningmeester luidde toen; we zijn overgestapt naar 
een andere verzekeringsmaatschappij en die betalen we pas na 1 januari 2014. 
Alie Aardema heeft nog enkele tekstuele opmerkingen. Verder worden er geen op- 
en/of aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn dus vastgesteld en goedgekeurd. 

 
 

3.  Ingekomen stukken:  
De kascommissie heeft een verslag van hun bevindingen ingezonden. Deze komt 
aan de orde bij agenda punt 6. De secretaris geeft aan dat er verder geen 
ingekomen stukken zijn binnen gekomen die tijdens deze vergadering aan de orde 
dienen te worden gesteld. 

 
 
4. Jaarverslag secretaris:  

Secretaris Geuko Groen leest het jaarverslag van het verenigingsjaar 2014 voor.  
Tevens heeft hij in het jaarverslag een opsomming per maand gemaakt van alle 
activiteiten en belangrijke gebeurtenissen die in 2014 plaatsvonden. Aansluitend 
leest de voorzitter de vooruitblik op het verenigingsjaar 2015 voor.  

 
 
5.   Financieel verslag penningmeester: 

I.v.m. de afwezigheid van Penningmeester Annemarie Brouwer leest secretaris 
Geuko Groen het financiële jaarverslag 2014 voor. Ondertussen heeft de voorzitter 
via de telefoon en de geluidsinstallatie van de zaal verbinding gezocht met de 
penningmeester, zodat zij eventuele vragen kan beantwoorden. Er zijn echter geen 
vragen en het financieel jaarverslag wordt dus zonder verdere op- en/of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 
6.    Verslag kascommissie: 

De boeken zijn dit jaar gecontroleerd door de leden Manuel Döpp en de reserve 
Rob Kalmeijer. Rob Kalmeijer is wegens ziekte helaas afwezig. Manuël Döpp leest 
daarom het schriftelijke verslag van de kascommissie voor. Er was nog een 
onduidelijkheid over de begroting, maar deze is in overleg en ter plaatse alsnog 
aangepast. De kascommissie heeft verder geen bijzonderheden geconstateerd en 
adviseert de vergadering daarom het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  
De kascommissie heeft in hun verslag nog wel enkele aanbevelingen gemaakt 
over vermelde posten op de begroting (punt 4) en het gefaseerd doorvoeren van 
wijzigingen (punt 5). Het bestuur zal deze beide punten meenemen naar de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 
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7.  Benoeming kascommissie: 
  Rob Kalmeijer heeft de kas al tweemaal gecontroleerd en Manuel Döpp heeft 

persoonlijke redenen om niet nogmaals in de kascommissie plaats te nemen. Het 
bestuur vraagt daarom welke leden volgend jaar in de kascommissie plaats willen 
nemen. Silvia Graat en Ailko Bos geven aan het volgend jaar wel in de 
kascommissie plaats te willen nemen. Op de reservelijst komt Rineke van 
Duijvenbode. De vergadering gaat met hun benoeming akkoord. 

 

20.10 uur  De voorzitter onderbreekt de vergadering voor een korte rook- en 
plaspauze.  

20.25 uur De voorzitter heropent de vergadering 

   
8. Begroting 2015 
  Naast de in agendapunt 6 al eerder vermelde aanpassing op verzoek van de 

kascommissie zijn er verder geen vragen en/of opmerkingen meer. De begroting 
voor 2015 wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

 
 

9. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 
  De concepten van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement lagen niet alleen 

zoals statutair voorgeschreven ter inzage, maar werden op verzoek ook vooraf aan 
de leden gemaild. Na een korte uitleg waarom er nieuwe statuten en huishoudelijk 
reglement nodig waren stelt de voorzitter aan de orde de volgende voorstellen: 

 
  Statutenwijziging: 
a. de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door DAAN Notariaat 

opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk 
dossiernummer 2014.0133.01/MB/AD; 

b. ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat notaris, notarieel medewerker 
en secretaresse, werkzaam ten kantore van DAAN Notariaat, aan te wijzen om ter 
zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen. 

 
9.1 Van het district Drenthe is de opmerking gekomen om artikel 5 aan te vullen met 

“en niet overdraagbaar” 
9.2 Van de landelijke KNV is er het verzoek gekomen om het woord “overlegd” in 

artikel 15 lid 2 te wijzigen in “overgelegd”. 
9.3 Verder wil de landelijke KNV in artikel 17 lid 4 graag “na goedkeuring van de KNV 

EHBO” wijzigen in “na goedkeuring van het bestuur van de KNV EHBO”. 
 
  Omdat er vanuit de vergadering geen vragen zijn brengt de voorzitter het voorstel 

in stemming, waarna hij constateert dat deze met in achtneming van de 
toevoegingen zoals vermeld bij punt 9.1, 9.2 en 9.3 met algemene stemmen zijn 
aangenomen. 

  De voorzitter constateert dat het besluit tot statutenwijziging op grond van het 
bepaalde in artikel 16 van de statuten van de Vereniging de goedkeuring behoeft 
van de landelijke EHBO-vereniging. Deze goedkeuring is reeds verkregen, 
waarvan blijkt uit hun brief van 9 februari 2015. 
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  Huishoudelijk Reglement: 

Nu vraagt de voorzitter de vergadering of zij ook akkoord kan gaan met het nieuwe 
huishoudelijk reglement van de vereniging conform de versie van 18 januari 2015.  
Hierover zijn echter nog wel enkele vragen: 

9.3 Manuel Döpp vraagt waarom in artikel 8 bij evenementen niet gespecificeerd 
vermeld staat welke vragen allemaal beantwoord moeten worden. Hierop volgt een 
stemming, maar niemand ondersteunt zijn verzoek en deze wordt dan ook 
afgewezen. 

9.4 Manuel Döpp vraagt ook nog waarom er niet staat dat een evenement pas 
definitief is geaccepteerd als de offerte getekend door de organisator is 
teruggestuurd. Ook hierover wordt gestemd en omdat de meerderheid voor dit punt 
is zal dit als punt 10.8 alsnog worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.  

9.5 Jolie Lebbing merkt op dat de in artikel 12 vermelde controle van de verbandtassen 
1x per jaar te weinig is. Het antwoord van Jan Vrijbloed luidt dat er duidelijk staat 
minimaal 1x per jaar. Dit punt wordt dan ook niet aangepast. 

9.6 Greetje de Boer heeft nog een vraag over artikel 8.3. Zij vraagt of de staffel geldt 
voor evenementen of voor dagdelen. Het bestuur antwoord dat het gaat om 
dagdelen.  De tekst “gedraaide evenementen” zal dan ook gewijzigd worden in 
“gedraaide dagdelen”.  

9.7 Silvia Graat vraagt waarom er bij artikel 9.3 niets staat over personen de wel de 
herhalingslessen volgen, maar niet competent meer zijn. Het bestuur antwoord dat 
er in de laatste regel van dit artikel staat dat; in daarvoor in aanmerking komende 
gevallen kan het bestuur in overleg met de docent EHBO van dit artikel afwijken. 
Verder wordt er nog opgemerkt dat het altijd de docent EHBO is die bepaalt of 
iemand competent is en een nieuw diploma krijgt of een certificaat. Deze uitleg is 
voor Silvia Graat voldoende en over dit punt hoeft dan ook niet gestemd te worden.  

 
Na deze beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel voor het nieuwe reglement in 
stemming, waarna hij constateert dat deze met in achtneming van de toevoegingen 
zoals vermeld bij punt 9.4 en 9.6 met algemene stemmen zijn aangenomen. 
 
 

10.   Bestuursverkiezing: 
   Volgens rooster is aftredend en herkiesbaar secretaris Geuko Groen. Hij wordt bij 

acclamatie herkozen. Anja Gortmaker stelt zich verkiesbaar als 7e bestuurslid. Na 
een korte introductie wordt ook zij bij acclamatie gekozen. 

 
 
11.   Mededelingen: 
11.1 Secretaris Geuko Groen verteld dat hij dit jaar bij de 2e oproep voor deze jaar 

vergadering het jaarverslag als bijlage heeft meegezonden., zodat iedereen er al 
vooraf kennis van kon nemen. We zullen dit volgend jaar weer gaan doen, zodat 
de secretaris en penningmeester hun verslag niet meer voor hoeven te lezen. 

11.2 Jolie Lebbing bedankt het bestuur voor de nieuw ingeslagen weg. 
11.3 Ook Alie Aardema maakt een compliment aan het bestuur. 
11.4 Manuel Döpp bedankt het bestuur en wenst hun veel succes voor de toekomst. 
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11.5 Albert Stevens bedankt het bestuur voor het uitnodigen van het district voor deze 

vergadering en feliciteert de vereniging met hun 65 jarig jubileum. 
11.6 Albert Stevens verteld dat hij hier ook aanwezig is als voorzitter van het district 

Drenthe en dat hem gevraagd is de beide jubilarissen van de vereniging toe te 
spreken. 
Als 1e feliciteert de heer Stevens Willem Poede met zijn 25 jarig jubileum als 
EHBO’er. Nadat het jaarspeldje 25 jr. is opgespeld overhandigt hij de jubilaris ook 
nog een oorkonde. 
Als 2e is Geb Bril aan de beurt. Hij is al 30 jaar EHBO’er. Hiervoor ontving hij naast 
het jaarspeldje 30 jr. en een oorkonde ook nog een onderscheiding van de 
landelijke KNV EHBO. Hij ontvangt deze Dr. C.B. Tilanus Jr. Onderscheiding voor 
zijn meerjarige inzet als vrijwilliger voor onze en zijn vorige EHBO vereniging. 

  Van het bestuur ontvingen beide jubilarissen ook nog een bloemetje. 
11.7 De heer Stevens maakt ook gebruik van de gelegenheid om iedereen nog even te 

attenderen op de districtsvaardigheidsproeven die op 18 april a.s. plaats zullen 
vinden in Diever. Hij adviseert de beide wedstrijdploegen van Emmen om vooraf 
goed de reglementen door te nemen. Dit ter voorkoming van opmerkingen 
achteraf. De data van de landelijke vaardigheidsproeven zijn momenteel nog niet 
bekend 

11.8 Tenslotte wenst de heer Stevens het bestuur en de vereniging nog het beste voor 
het komende jaar. 

 
 
12.  Rondvraag: 
   Er zijn vooraf schriftelijk geen vragen ingediend. 
   Jolie Lebbing heeft nog wel een vraag. Ze wil graag weten waar zij het iban-

nummer van de vereniging kan vinden. Er wordt geantwoord dat deze op ons 
briefpapier staat, op onze website bij de verenigingsgegevens voor ANBI en ook op 
de achterpagina van het jaarverslag. 

 
 
13.  Sluiting:  

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur, en 
bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.  
 

 
Getekend te Emmen op 26 februari 2015. 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
Voorzitter      Notulist/Secretaris 
Jan Vrijbloed      Geuko Groen 
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Voorwoord 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur na de goedkeuring van de leden tijdens de 
jaarvergadering 2015 de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement definitief gemaakt. 
Daarna heeft zij een begin gemaakt met het stap voor stap vervangen van onze 
evenementen kleding.  
 

Ook hebben zij weer regelmatig vergaderd. Naast de 10 normale bestuursvergaderingen 
op de derde donderdag van de maand zijn ze dit jaar ook nog eens twee keer bijeen 
geweest met de instructeurs.  
Verder was er een delegatie naar de Districtsjaarvergadering in Westerbork, naar de 
provinciale bijeenkomst in Dwingeloo en ook nog naar een tweetal bijeenkomsten van de 
EHBO verenigingen uit zuidoost Drenthe in Barger Oosterveld en Emmer Compascuum.  
 

Het bestuur 
Het bestuur van onze vereniging bestond het afgelopen jaar uit: 
Jan Vrijbloed         voorzitter        Harm Kuipers  bestuurslid 
Geuko Groen        secretaris        Deborah van Haren bestuurslid 
Annemarie Brouwer        1e penningmeester       Anja Gortmaker       bestuurslid 
Arie van Duijvenbode     2e penningmeester 
 

De instructeurs 
Er is het afgelopen jaar geen wijziging gekomen in onze instructeurs. Evenals de 
afgelopen jaren waren dat: Tjeerd Hummel, Carla van Eldik en Silvia Graat. Onze 
instructeurs hebben het afgelopen jaar weer goede resultaten geboekt. Alle deelnemers 
die de opleidingen Eerste Hulp verlener en reanimatie hebben gevolgd zijn geslaagd. 
 

Ledenbestand 
We hadden begin vorig jaar 213 leden. Daar zijn in de loop van het jaar 13 nieuwe leden 
bijgekomen. 4 uit onze eigen opleidingen en 9 van andere verenigingen. Helaas hebben 
er ook 26 leden bedankt als lid. Op 31-12-2015 hadden we dus 200 leden en nog 15 in 
opleiding. Deze zijn ondertussen op twee na allemaal geslaagd. Naast onze EHBO leden 
hebben we ook nog 17 personen die bij ons hun reanimatie herhalingslessen volgen. 
 

Evenementen 
Vrijwilligers van onze vereniging waren het afgelopen jaar aanwezig bij  25 evenementen. 
In totaal ging het om 166½ dagdelen. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.  
Het bestuur bedankt ook de instructeurs, de Lotuskring zuidoost Drenthe, onze 
webmaster, het personeel van De Cluft en iedereen die we vergeten zijn, maar die zich 
het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze vereniging.  
 
Geuko Groen,  
Secretaris 

 

JAARVERSLAG 
 

SECRETARIS 2015 
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Op deze twee bladzijden staat een opsomming van de belangrijkste activiteiten en 
gebeurtenissen die het  afgelopen jaar hebben plaats gevonden binnen de vereniging. 
 
Januari 2015 
Op 6 januari heeft Silvia Graat een reanimatie cursus gegeven en op 20 januari deed de 
groep van Tjeerd Hummel examen eerste hulpverlener. Alle deelnemers zijn geslaagd 
voor beide examens. Op 29 januari was er een cursus sport-tapen voor onze vrijwilligers. 
 
Februari 2015 
Op 5 februari vond onze jaarvergadering plaats in de Cluft. Op deze avond zijn ook onze 
jubilarissen gehuldigd en hebben de leden onze nieuwe statuten en HHR goedgekeurd. 
Tevens werd Tjeerd Hummel als vertrouwenspersoon van de vereniging geïntroduceerd. 
Op 23 februari werden de EHBO diploma’s en insignes uitgereikt. 
Op 24 februari was er een bijeenkomst met de evenementen vrijwilligers in De Cluft. Op 
deze avond werden de nieuwe EHBO kleding en de blauwe rugtassen geïntroduceerd. 
 
Maart 2015 
Op 1 maart zijn de diplomaverleningen van 1 april a.s. aangevraagd.  
Op 2 maart begonnen de voorjaars herhalingslessen. Op 14 maart was er bij Lanting een 
EHBO herhalingsles met CODE 95 punten voor de deelnemers. 
Op 4 maart werd het 1e deel van de nieuwe evenementen kleding besteld. 
Op 17 maart vond de 1e regionale bijeenkomst van dit jaar plaats in Barger-Oosterveld.  
 
April 2015 
Op 14 april was er in De Cluft de 1e bijeenkomst van het bestuur en de instructeurs.  
Op 15 april is er een delegatie naar de Jaarvergadering van het district Drenthe geweest. 
Op 18 april vonden de Districtsvaardigheidsproeven plaats in Beilen. Onze 2 wedstrijd- 
teams deden ook mee en werden derde en vijfde.  
Op 19 april was er de jaarlijkse open dag op het sportveld naast de Cluft. Ook onze ver-
eniging had dit jaar weer een stand bemand en verzorgde ook de evenementen EHBO. 
Op 23 april vond onze jaarlijkse lezing plaats met dit jaar als thema "Agressie tegen 
hulpverleners”. De spreker was Martijn de Vries van “Hart voor Hulpverleners”. 
Op 24 april was er een provinciale bijeenkomst in Zuidlaren.  
 
Mei 2015 
Op 18 mei werd het 2e deel van de nieuwe evenementen kleding besteld. 
Op 20 mei vond er een evaluatieavond plaats in De Cluft met de wedstrijdploegen. 
 
Juni 2015 
Begin juni hebben we meerdere pagina’s van onze website bijgewerkt. Het betrof o.a. de 
EHBO ondersteuning voor een evenement en informatie over onze vertrouwenspersoon. 

 

JAAROVERZICHT 
 

VERENIGINGSJAAR 2015 
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Vervolg jaaroverzicht verenigingsjaar 2015: 

 
Juli 2015 
Begin juli hebben we onze voorraden verbandmateriaal weer aangevuld voor de blauwe 
leskisten en evenementen. Door deze aanschaf hebben we weer voldoende voorraad 
voor de 2e helft van dit jaar. 
 
Augustus 2015 
Op 4 augustus zijn we de campagne “gratis EHBO proefles” gestart. Op 
deze manier wilden we proberen om twijfelaars over de streep te trekken. 
Op 20 augustus zijn de diplomaverleningen van 1 oktober aangevraagd. 
 
September 2015 
Op 12 september was er de jaarlijkse barbecue voor onze vrijwilligers. Deze vond deze 
keer plaats bij de Koppelsluis in het Oostersebos. Na ontvangt met koffie was het tijd voor 
leuke activiteiten. Er was een mooi parcours uitgezet in het Oostersebos. Dit was een 
combinatie van klootschieten en een puzzeltocht. Ook was er de mogelijkheid om een 
stuk mee te varen op een boot door het Koning Willem Alexander Kanaal. Aansluitend 
was er de traditionele barbecue. 
Op 21 september zijn de najaarsherhalingslessen begonnen.  
 
Oktober 2015 
Op 13 oktober vond de 2e regionale bijeenkomst van dit jaar plaats. Gastheer deze keer 
was de EHBO vereniging van Emmer-Compascuum.  
Op 27 oktober startte Silvia Graat de beginners opleiding met 5 deelnemers bij DZOH. 
Op 29 oktober was er de 4e provinciale bijeenkomst in Dwingeloo, deze werd bezocht 
door de bestuursleden Jan Vrijbloed en Geuko Groen. 
Op 31 oktober was er in De Cluft de 2e herhalingsles van de zaterdaggroep. 
 
November 2015  
Op 3 november startte Tjeerd Hummel de EHBO beginners opleiding in De Cluft met 14 
deelnemers.  
Op 11 en 18 november heeft Silvia Graat 2 opleidingen reanimatie met AED gegeven. 
Alle deelnemers zijn geslaagd.  
Op 12 november was er de 2e bijeenkomst van het bestuur en de instructeurs.  
Op 21 november was er bij Lanting weer een EHBO herhalingsles met CODE 95 punten 
voor de deelnemers. 
Op 23 november heeft Silvia Graat de herhalingsles EHaK verzorgd. 
 
December 2015 
Op 19 december heeft het bestuur kleine attenties gekocht en deze op 28 december 
bezorgd bij een aantal leden en niet leden die zich het afgelopen jaar extra voor onze 
vereniging hebben ingezet. 
Op 22 december doet de DZOH groep van Silvia Graat examen Eerste Hulpverlener. Alle 
deelnemers zijn geslaagd. 
Aan het eind van de maand hebben de secretaris en penningmeester administratief het 
verenigingsjaar afgesloten. 
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Na een aantal jaren van belangrijke beleidsveranderingen en ontwikkelingen doorvoeren 
kunnen we nog steeds niet op onze lauweren rusten. Nadat we het afgelopen jaar waren 
begonnen met het uitvoeren van de vele aanpassingen die onze nieuwe statuten en 
Huishoudelijk Reglement met zich meebrachten en de aanschaf van nieuwe 
evenementen kleding zou men gemakkelijk kunnen denken dat alles nu wel op rolletjes 
zou lopen. In tegendeel dus, er is nog steeds veel werk aan de winkel 
 

Ook onze vereniging wordt de laatste tijd helaas geconfronteerd met een teruglopend 
ledenaantal en te weinig instroom van nieuwe evenementen vrijwilligers. Het bestuur wil 
in 2016 zijn uiterste best doen om deze twee problemen op te lossen. We zullen hierbij 
nauw samenwerken met de andere regionale en provinciale EHBO verenigingen. Zo zijn 
er al vergevorderde plannen om samen te werken op het gebied van evenementen, 
opleidingen, leden werven en het samen organiseren van een lezing. 
 

Verder zijn we door het district Drenthe gevraagd om dit jaar samen met de EHBO 
vereniging Pottendijk op zaterdag 16 april 2016 hier in Emmen de districts-
vaardigheidsproeven te organiseren. Uiteraard zullen wij hier ook 
met minimaal 1 wedstrijdteam aan deelnemen. We zijn hiervoor 
echter nog wel een aantal vrijwilligers nodig. Mocht je hieraan mee 
willen werken, meld je dan aan bij een van de bestuursleden. 
 

Het bestuur is zich er heel goed van bewust dat veel bij onze 
vereniging om vrijwilligers draait. Onze ambities kunnen nog zo hoog en mooi zijn, zonder 
de leden en vrijwilligers komen we nergens! Dit betekent dat we in 2016 nog scherper 
willen kijken hoe we de omstandigheden verder kunnen verbeteren, zodat onze leden en  
vrijwilligers met een goed gevoel kunnen blijven functioneren. 
 

Voor de herhalingslessen en met name voor de ongevallen carrousels wil het bestuur een 
aantal kleine “oefen verbandtrommels” gaan samenstellen. Op deze manier hoeven de 
deelnemers niet steeds terug te lopen naar de grote blauwe kisten met oefenmateriaal. 
 

Tenslotte zullen we het komende jaar extra aandacht moeten besteden aan de nieuwe 
het-certificeringsregels van Het Oranje Kruis. Zij zijn medio 2015 gestart met een reclame 
campagne met als slogan: Je moet het wel ècht kunnen! Vanaf nu willen ze de kwaliteit 
van eerste hulp verleners nog beter waarborgen. Dit houdt o.a. in dat de controle op het 
volgen van herhalingslessen strikter worden. Onvoldoende aanwezigheid of onvoldoende 
competentie zullen sneller betekenen dat het EHBO diploma niet wordt verlengd. Op dit 
moment is nog niet helemaal duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen, maar we hebben 
onze leden toch alvast via een brief op de hoogte gebracht. Zie hiervoor de bijlage op 
bladzijde 18.  Kortom: ook 2016 wordt een jaar waarin er nog genoeg te doen is. 
 
Het bestuur 

 

VOORUITBLIK 
 

VERENIGINGSJAAR 2016 
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Beginnerscursus: 
We blijven er naar streven om minimaal 1 x per jaar in begin november met minimaal 8 
deelnemers een opleiding eerste hulp verlener (EHBO) te starten. Werving zullen we 
doen d.m.v. informatie op onze website, onze leden vragen om mensen in hun omgeving 
te interesseren en middels het project “Gratis Proefles”. We zullen de evenementen 
vrijwilligers vragen of zij de Gratis Proefles flyers uit willen delen op hun post. 
 

EHBO Herhalingslessen: 
Ondanks het teruglopend ledenaantal wel proberen meerdere lesgroepen te houden met 
hetzelfde lesprogramma, zodat leden gemiste lessen direct in kunnen halen. Verder 
zorgen voor competentie gerichte lessen en lesprogramma’s. Om uitval van leden te 
voorkomen willen we leden die toch lessen hebben gemist een extra inhaalavond en/of 
een competentietoets aanbieden. Beide zijn echter wel voor rekening van de leden zelf. 
 

Reanimatiecursus: 
Ook willen we proberen om jaarlijks minimaal 2 opleidingen reanimatie te starten. Deze 
opleiding gebeurt conform de regels van de Europese Reanimatie Raad. Werving is via 
onze website en een nauwe samenwerking met onze instructrice Silvia Graat. 
 

Reanimatie Herhalingslessen: 
We hebben al een groep reanimatie leden en ook hun willen we jaarlijks op meerdere 
avonden een herhalingsles aanbieden, zodat zij hun certificaat geldig kunnen houden.  
 

Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen: 
Deze opleiding willen we minimaal eens per twee jaar aanbieden. Naast aanmeldingen 
van de website aanvullen met het gratis of met korting aanbieden aan onze vrijwilligers. 
 

Evenementen: 
Nu we nieuwe kleding en rugtassen hebben moeten we gaan zorgen dat we meer vrijwil-
ligers krijgen. We willen dit bereiken door: reclame maken tijdens de beginnerscursus, het 
aanbieden van gratis aanvullende opleidingen, leuke foto’s met teksten plaatsen op onze 
website en het aanbieden van stageplaatsen. Verder willen we hun blijven bedanken met 
de jaarlijkse barbecue aangevuld met een leuk randprogramma.  
 
Public Relations: 
We willen doorgaan met het up-to-date te houden van onze website. Er mogen wel meer 
nieuwsitems worden geplaatst. Hiervoor zullen we onze vrijwilligers vragen om als ze een 
leuk evenement hebben om daarover een stukje tekst met foto aan te leveren. Ook willen 
we meer gaan doen met facebook. Hiervan wordt nog te weinig gebruik gemaakt. 
 
Administratie: 
Deze willen we de komende twee jaar verder gaan digitaliseren. 

 

BEKNOPT BELEIDSPLAN 
 

 2016-217 
 



 

           
Jaarvergadering 25 februari 2016 van de KNV EHBO afdeling Emmen                       14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jaar 2015 zijn wij als vereniging doorgegaan met de al ingezette veranderingen.  
Na de jaarvergadering van 2015 hebben we onze statuten en huishoudelijk reglement 
aangepast. Deze zijn nu weer van de huidige tijd. Na de goedkeuring van de leden en de 
landelijke KNV hebben we de statuten bij de notaris laten vastleggen. Dit 
bracht wat kosten met zich mee, maar we kunnen als vereniging nu wel 
weer jaren vooruit. 
 

Naast de kosten voor de notaris hebben we in het eerste helft van het jaar 
ook nieuwe blauwe rugtassen en EHBO polo’s en jassen aangeschaft voor 
onze evenementen vrijwilligers. 
Deze nieuwe kleding is van een betere kwaliteit, heeft meer uitstraling en de 
vrijwilligers zijn nu zowel overdag als in het donker veel beter zichtbaar. 
Helaas hebben deze investeringen niet geleidt tot een stijging van het 
evenementen. In tegendeel. Doordat de Gemeente Emmen met een andere 
partij in zee is gegaan zijn de inkomsten uit evenementen dit jaar behoorlijk 
lager uitgevallen dan begroot. 
Een andere niet begrote tegenvaller was de tariefsverhoging van Het Oranje Kruis.  
Vooral de kosten van de examens zijn behoorlijk gestegen.  
 

Ondanks de financiële tegenvallers heeft het bestuur toch besloten om de contributie voor 
2016 niet te verhogen. Wel willen onze leden vragen om hun contributie tijdig te betalen. 
I.v.m.de veiligheid van onze bestuursleden vragen we iedereen om vanaf nu de 
contributie niet meer contant te betalen, maar uitsluitend per bank over te maken. Als het 
goed is hebben de meesten eind januari de factuur al per mail ontvangen. Leden zonder 
of met een onjuist emailadres hebben deze per post ontvangen. Mocht iemand nog geen 
factuur hebben ontvangen dan wordt diegene vriendelijk verzocht om zelf even contact op 
te nemen met de penningmeester.  
 

In 2016 gaan we wel bezuinigen op de jaarlijkse lezing. Deze zullen we voorlopig niet 
meer organiseren, omdat de zeer slechte opkomst van de leden niet opweegt tegen de 
kosten. Mochten we nog wel weer een lezing gaan organiseren, dan zal dit in 
samenwerking gebeuren met de andere regionale EHBO verenigingen. 
 

Tenslotte nog het volgende: Zoals op de volgende pagina te zien is hebben we het advies 
van de vorige kascommissie opgevolgd door dit jaar een geheel nieuwe opzet van het 
financieel jaaroverzicht door te voeren. Door middel van een nieuw boekhoudprogramma 
en door posten te verplaatsen, te herbenoemen, te splitsen of juist samen te voegen is 
het nu een duidelijk en overzichtelijk geheel geworden. De eerste reacties van de overige 
bestuursleden en de huidige kascommissie zijn zeer positief 
 

Annemarie Brouwer,  
Penningmeester 

 

JAARVERSLAG  
 

PENNINGMEESTER 2015 
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Alle vermelde bedragen zijn in euro’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Rekening opgemaakt d.d. 15 januari 2016 door 1e penningmeester A. Brouwer 

 

FINANCIEEL 
 

JAAROVERZICHT 2015 
 



 

           
Jaarvergadering 25 februari 2016 van de KNV EHBO afdeling Emmen                       16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de Algemene vergadering van de KNV EHBO afdeling Emmen: 
 
 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 5 februari 2015 zijn wij, Silvia Graat en Ailko 
Bos benoemd in de kascommissie zoals bedoeld in het artikel 15 van de statuten. 
 
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het 
verenigingsjaar 2015 onderzocht. 
 
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 
bestuur en de toestand van de vereniging. We adviseren daarom de Algemene 
vergadering de penningmeester te dechargeren van haar beleid in 2015. 
 
 
Onze bevindingen zijn: 
 

1.  de financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van 
een grote inzet van de penningmeester, Annemarie Brouwer. 

2. we hebben het 'uittreksel giro-, bank- en kasboek 2015 onderzocht. Het is een 
 voldoende nauwkeurige samenvatting van de mutaties in 2015 op de 

rekeningen. 
 
 
We adviseren de Algemene Vergadering: 
 

I. de penningmeester te dechargeren van haar beleid in 2015. 
II. te verlangen dat ze aan het einde van de komende boekjaren doorgaat met het 

opstellen van een overzichtelijke financiële verantwoording in de vorm van een 
balans en een staat van baten en lasten. 

 
 

Getekend te Emmen op 16 januari 2016, 
 
 
 

Silvia Graat                 Ailko Bos 
 
 

   
 

 

VERSLAG KASCOMMISSIE 
 

FINANCIEEL JAAR 2015 
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Het bestuur van onze vereniging bestond het afgelopen jaar uit de volgende 7 personen: 
   

Jan Vrijbloed   voorzitter 
Annemarie Brouwer 1e penningmeester   
Geuko Groen  secretaris         
Arie van Duijvenbode 2e penningmeester 
Deborah van Haren bestuurslid     
Anja Grotmaker  bestuurslid    
Harm Kuipers  bestuurslid     
 

Volgens het rooster van aftreden zijn de zittingstermijnen van penningmeester Annemarie 
Brouwer en bestuurslid Harm Kuipers verstreken. Beide zijn herkiesbaar. Het bestuur 
verzoekt de vergadering met hun herbenoeming akkoord te gaan. Deborah van Haren 
stopt i.v.m. met een avondbaan met haar bestuurstaak. Haar functie is dus vacant. 
Tenslotte heeft Geuko Groen aangegeven dat dit zijn laatste jaar wordt als secretaris. 
 
Andere vacante functies op dit moment zijn: 

Voorzitter (de huidige heeft meer tijd nodig voor evenementen) 
2e penningmeester  (ter vervanging van Arie van Duijvenbode) 
2e secretaris (ter ondersteuning en om taakverdeling mogelijk te maken) 
Opleidingen (dit is nieuwe functie voor opleidingen en herhalingslessen) 

 

Benoeming nieuwe bestuursleden: 
Conform ons Huishoudelijk Reglement artikel 2.8: 
Naast de zich herbenoembaar stellende bestuursleden en/of de door het bestuur 
voorgestelde kandidaten kunnen door de leden tegenkandidaten worden gesteld. 
Schriftelijke opgave van tegenkandidaten dient, voor iedere kandidaat ondertekend door 
minimaal tien procent van het aantal leden waaronder de handtekening van de kandidaat 
zelf, uiterlijk twee weken voor de aanvang van de algemene ledenvergadering waarin de 
benoeming zal plaatsvinden, in het bezit van de secretaris te zijn. 
 

Hieronder het rooster van aftreden voor de komende 7 jaren. 

NAAM FUNCTIE JAAR VAN AF- AANTREDEN 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Jan Vrijbloed voorzitter  X   X   

Annemarie Brouwer 1e penningmeester X   X   X 

Arie van Duijvenbode 2e penningmeester  X   X   

Geuko Groen secretaris   X   X  

Harm Kuipers  bestuurslid X   X   X 

Deborah van Haren  bestuurslid  X   X   

Anja Gortmaker  bestuurslid   X   X  

 

BESTUURSVERKIEZING 
 

EN HERBENOEMING 
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Bijlage 1: Nieuwe regels her-certificering  

 
Beste leden, 
 
Zoals jullie misschien al op televisie hebben gezien of op de radio gehoord is Het Oranje kruis 
medio 2015 gestart met een reclamecampagne met als motto: Je moet het wel ècht kunnen!  
Dit principe gaat het Oranje Kruis als certificerende instantie, nu ook doorvoeren bij de her-
certificering (verlenging) van jouw EHBO diploma. Dit met het oog op het beter waarborgen van 
de kwaliteit van jouw als eerste hulp verlener. Dit houdt in dat de herhalingslessen strikter 
worden. Onvoldoende aanwezigheid of onvoldoende competentie zullen sneller betekenen dat 
jouw EHBO diploma niet wordt verlengd. 
 
Wat gaat er precies veranderen? 
 
1. Her-certificering vindt net als eerder plaats op basis van een beoordeling door jouw 

Instructeur. Hiervoor zullen vanaf nu beoordelingsformulieren gebruikt gaan worden. Deze 
worden evenals de presentielijsten (met handtekening) minimaal twee jaar door ons 
bewaard. Je wordt vanaf nu bij de her-certificering daardoor op alle eindtermen getoetst. 
Diploma’s en certificaten van Het Oranje Kruis zijn twee jaar geldig en kunnen iedere twee 
jaar worden verlengd wanneer iemand aantoont nog steeds te beschikken over de eerste 
hulp vaardigheden. De Instructeur blijft dus verantwoordelijk voor het beoordelen van jouw 
competenties. De beoordelingsformulieren ondersteunen de instructeurs en geven 
duidelijkheid voor jouw wat betreft de eisen waar je aan moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor her-certificering. 

2. Om punt 1 te kunnen realiseren is ons gevraagd om een aantal data op te geven, zodat Het 
Oranje Kruis de mogelijkheid heeft om een consulent in te zetten. Deze consulent beoordeelt 
tijdens zijn bezoek hoe de competentietoetsing door de Instructeur Eerste Hulp wordt 
uitgevoerd. 

3. Daarnaast hebben wij de verplichting gekregen om een inzichtelijke registratie van de 
competentietoetsing bijhouden. De consulent zal deze tijdens zijn bezoek ook inzien en 
controleren.  
Wat ongewijzigd blijft is het werken met een lesplan waarin iedere twee jaar alle eindtermen 
aan bod komen. 

 

Wat betekent dit voor jouw? 
 

Dit betekent voor jouw dat je eigenlijk geen lessen meer mag missen, want dan kunnen onze 
instructeurs jouw competenties niet toetsen en kan je diploma dus ook niet meer verlengd 
worden. Mocht je wel een les missen dan heb je drie mogelijkheden om alsnog aan te tonen dat 
je nog wel competent bent: 
1. Je haalt dezelfde les op een andere avond in dezelfde week in. Zie hiervoor ook onze 

jaaragenda en het lesschema op onze website. Dit kan alleen in overleg met onze secretaris. 
2. Als je meerdere lessen hebt gemist dan kun je een competentietoets (examen) gaan doen. 

Dit zal niet gebeuren bij je eigen instructeur, maar bij een externe examinator. De kosten 
hiervoor bedragen € 42,50 en deze zijn voor eigen rekening. 

3. Aan het eind van ieder les jaar zullen we al onze leden nog de mogelijkheid 
bieden om extra herhalingslessen te volgen, de kosten hiervoor bedragen  
€ 25,00 per lesavond. Ook deze kosten zijn voor eigen rekening.  

 
Bovenstaande vernieuwingen zijn vanaf 1 januari 2016 ingegaan.  
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Bijlage 2: oproep Algemene Leden Vergadering 
 

Emmen, 25 januari 2016 
 

 
Beste EHBO leden, 
 

De feestdagen zijn alweer voorbij en het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan. Het 
bestuur wenst u en allen die u dierbaar zijn een heel gezond en voorspoedig 2016. 
Daarnaast roep ik u namens het bestuur van de afdeling Emmen van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken op voor het bijwonen van onze 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).  
 

 
 
 
 
 
 
 

De ALV vindt plaats op donderdag 25 februari 2016 in De Cluft, Statenweg 109 in 
Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee 
voor u klaar. Het einde is gepland om ongeveer 21.00 uur, zodat iedereen redelijk op tijd 
thuis kan zijn. De agenda wordt als bijlage bij deze uitnodiging meegestuurd.. 
 

Het bestuur zal die avond verantwoording afleggen over het gevoerde (financiële) beleid 
en u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.  
Iedereen die wil komen is van harte welkom, maar wordt i.v.m. de zaalindeling wel 
vriendelijk verzocht zich voor 17 februari 2016 aan te melden per mail via: 
secretaris@ehbo-emmen.nl of per telefoon: 06-52674206. Leden die verhinderd zijn 
worden ook verzocht dit vooraf door te geven. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het jaarverslag. Nieuw dit jaar is dat het complete 
jaarslag als bijlage wordt meegezonden met de herinneringsoproep voor de 
jaarvergadering. De herinneringsoproep wordt ongeveer een week voor de 
jaarvergadering naar alle leden gemaild. Leden zonder emailadres die het jaarverslag 
ook graag voorafgaand aan de vergadering willen ontvangen worden verzocht om 
daarvoor een verzoek in te dienen. Deze wordt hun dan per post toegezonden. 
 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 

Geuko Groen  
secretaris 

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI  
 

2016 IN DE CLUFT 
 

AANVANG 19.30 UUR 

 

OPROEP VOOR ALGEMENE 
 

LEDEN VERGADERING 
 

mailto:secretaris@ehbo-emmen.nl
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Dit jaarverslag 2015 wordt u aangeboden met goedkeuring en instemming van alle 
bestuursleden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Emmen: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
 
J. Vrijbloed, voorzitter     G. Groen, secretaris 
 
 
 
   
…………………………..     ………………………….. 
 
A. Brouwer, 1e penningmeester    H. Kuipers 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
 
A. van Duijvenbode, 2e penningmeester   D. van Haren 

   
 
  
 

       
 
 
 
 
 
 
Emmen, 25 februari 2016 
 
 
 

 

 

GOEDKEURING 
 

JAARVERSLAG 2015 
 


